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Грађанска трилогија Едуарда Дајча је по много чему необична и изузетна књига. Већ из самог 
наслова јасно је да се ради о грађанској породици двадесетог века, а таквих књига немамо 
довољно. То је изузетно богат историјско-политички период, пун ратова и револуција, масовног 
уништења људи и природних добара, време бројних драстичних промена. Овај роман слика 
грађански живот – у рату и миру – једне етнички мешовите групе у миграцији и превирању. 
Градови о којима је реч, одмах су побројани: Цариград, Солун и Београд. На широком 
панорамском платну одвија се комплексна динамика миграција, пословних и брачних 
изукрштаних веза, породичних рецепата, анегдота и табуа, покућства и стилског намештаја 
(нарочито гломазних трпезарија, уметничких слика и других статус симбола тога времена и 
тадашње грађанске класе). Аутор нам дозвољава да завиримо у етнички шаролик цариградски 
херемлук и прислушнемо разговор доконих жена које по врућем дану, уз депилацију, успутно 
исказују језгровито мишљење о мушкарцима, супрузима и оним другим, који то нису. Ништа 
мање занимљива је и спиритистичка сеанса код службенице немачког посланства 
(“БаронесефонЗауеркраут”), јер аутор уме да успутно повеже свеколике информације које чине 
ткиво текста живим, занимљивим и поучним, тако да и не зажелите да проверавате изворе. При 
томе је глас наратора толико личан и снажан, да намах пред собом видимо самог аутора са 
лулом, зулуфима и осмехом свеукупног философски-благонаклоног поимања света и људи 
“Отемпора,оморес!” 

Тешко је рећи шта је у центру интересовања аутора, јер та живописаност укључује све, сав 
живот у свим његовим битним и небитним аспектима. О љубави се, поготово, много говори у 
књизи:  о  њеним  романтичним,  предбрачним  и  брачним  фазама,  физичким,  физиолошким и 
другим аспектима, од мишљења познатих филозофа, писаца и сексолога до мишљења јунака 
трилогије и, наравно, самога писца, па све до разнородних неуобичајности које су, очигледно, и 
постојале и практицирале се од памтивека, а данас се само о томе гласније говори и пише. Има 
ту  и  историје,  званичне  и  незваничне,  и  медицине  и  филозофије  и  бизниса  и  занимљивих 
дијалога лица познатих у том периоду наше грађанске историје. Чини нам са ни Сорочински 
сајам није био богатији, ни Исак Башевис Сингер не испреда богатију слику живота. 

У Другом прологу, смештеном у Солун, аутор нас упознаје са свечаним отварањем “највећег 
клуба за господу” господина Мишела Хрисолариса. Позивнице су се продавале на црној берзи за 
све постојеће валуте али и за чоколаду, коњак, шунку и качкаваљ – намирнице које су имали 
савезнички војници. Мора се признати, аутор је мајстор описа, као што је и мајстор дијалога, и 
детаља, и – нарочито – карактера. Иако је свестан важности добре приче, он признаје да и 
карактери, често, преузимају на себе судбину приче. Тако ће се успешан приказ излета у 
Цариград, и дијалог између брачног пара Каљопе и Капетана Ника, завршити подугачким 
разговором Ника са др Владаном Ђорђевићм (чланом Српске академије наука и министром – 
председником лраљевске владе у пензији) који ће објаснити своје гледање на “симптоматологију 
једне опаке болести распрострањене на Оријенту зване ’руска хипноза’.” 

Док описује живот и збитија сопствене породице и њених корена, аутор успешно увлачи 



историју, политику, свакидашњи живот од баналних ситница до херојских гестова у једном 
бурном времену. Главна личност је живот, главна акција уживање у животу и напори да се – што 
боље – преживи. О политици се говори, баш као и о спорту, женама, сексу и којечему другом, 
али писца једино интересује оно што је стално, а то је ток и пролазност живота – реке са свим 
њеним вировима, бурама и мирним, сунчаним данима. Промене, од животних годишњих доба до 
политичких режима, показују се кроз људске животе и њихове приче. Има ту много хумора, 
ироније, мудрости која на све што је људско гледа с осмехом разумевања. Као што је ова књига 
очигледно химна у славу живота, тако је исто очигледно да аутор воли људе, не идеализоване 
него баш такве какви су. Посебном топлином зрачи оригиналан документ, Рикијев дневник, 
писан “на кундаку, у рову”, у тренуцима борби, неспавња, глади и умора, неизвесности између 
живота и смрти на Сремском фронту 1944. и Костина писма брату и родитељима такође са 
ратишта. Аутор додаје “Последњи, и једини преживели, јунак романа, моја мама Ники-Калиопи 
Калина је на корицама ове књиге (фотографија из 1924, Солун)”. А фотографија показује малу 
бебу одевену у хаљиницу руком извезену, какве су носиле бебе у мирна, срећна времена, са 
великом машницом на глави и малим православним крстићем на ланчићу. Њене паметне и 
зачуђене окице гледају знатижељно у живот као да предосећају како ће много доживети и преко 
главе претурити у једном људском животу. 

Прочитајте неизоставно Грађанску трилогију Едуарда Дајча. То је једна од књига које ступају у 
лични дијалог са сваким појединим читаоцем. Прочитајте је, чита се брзо и лако, али се о њој 
још дуго размишља. 
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